Nota de premsa 26M Només 4 municipis de l’estat garanteixen avui el vot accessible a
les persones cegues per escollir els seus ajuntaments
8 persones cegues voten per primera vegada de manera secreta i accessible a
les municipals
Les eleccions europees, generals i autonòmiques són accessibles. No ho són
les municipals ni el vot per correu.
L’ACIC exigeix que el Ministeri de L’interior reguli el vot accessible a les
municipals i per correu
Cerdanyola del Vallès, 26 de maig de 2019
Les eleccions municipals encara son inaccessibles per a les persones cegues, després de 12 anys de la
modificació de la Llei Electoral
Cerdanyola, Ripollet, Palau Solità i Plegamans i Cubelles són els únics 4 municipis que han garantit
aquest dret

Després d’anys de reivindicacions polítiques, mediàtiques, tècniques i socials, l’Associació Catalana
per a la Integració del Cec, ACIC, va aconseguir que al 2007 es modifiqués la Llei Electoral (LOREG).
Fins llavors les persones cegues havien de votar acompanyades ja que no existia cap sistema que
permetés l’autonomia personal i el secret de vot.

Després d‘estudiar molts sistemes d’altres països es va promulgar el decret que en detallava un per a
Espanya que funciona a sol·licitud de l’interessat. Aquest es va posar en pràctica per primer cop al
2008, per totes les eleccions excepte les municipals que, juntament amb el vot per correu, van
quedar pendents de regulació a l’espera d’informes que indiquessin la viabilitat i bon funcionament
del sistema.

José Ángel Carrey, president de l’ACIC i un dels electors invidents que avui ha pogut votar autònoma
i secretament a les municipals, ha explicat que “Som al 2019 i han passat 12 anys en els que ens
hem manifestat, fet campanyes de premsa, parlat amb totes les forces polítiques, comparegut al
Congrés dels Diputats, promogut mocions a ajuntaments... i seguim sense tenir garantit aquest dret
fonamental i constitucional. Només es garantirà a 4 municipis que han considerat que els seus
habitants amb discapacitat visual havien de tenir-lo. Avui és un dia molt emocionant perquè
algunes persones ho podrem gaudir i esperem que aviat siguin tots els ciutadans i ciutadanes”.

Segons ha declarat Joan Heras, membre de l’associació, “a la majoria de poblacions hem tornat a
retrocedir: Tenim a disposició el quit de vot accessible a les eleccions europees però no el de les
municipals, després d’haver votat fet també de manera accessible a les generals del 28A i a totes les
demés des de 2008, excepte a les dels ajuntaments”.

Carrey explica que “Al gener d’aquest any l’Ajuntament de Cubelles va suggerir-nos implementar el
mateix sistema de vot accessible a les municipals fent-se’n càrrec el consistori.

El ple de la localitat ho va aprovar i a partir d’aquell moment d’altres poblacions com Ripollet,
Cerdanyola i Palau Solità i Plegamans s’hi van sumar”.

Avui dos representants de l’associació i residents a Cerdanyola han pogut fer ús del sistema de vot
accessible tant per les europees com per les municipals i ho han mostrat a la premsa en una
convocatòria que ha tingut lloc a les 10 del matí a l’escola La Sínia.

Meritxell Aymerich, una de les votants i representant de l’entitat, ha expressat la seva gratitud als
ajuntaments que han fet aquest pas endavant: “És important que els municipis mostrin que, si hi ha
voluntat política, es poden i s’han de garantir els drets fonamentals. Avui em fa moltíssima il·lusió
que el meu municipi sigui un d’ells però ho podrem celebrar quan siguin tots”.

Posteriorment s’ha convocat a la premsa als demés col·legis electorals de les altres dues poblacions
(Ripollet i Palau Solità i Plegamans) on persones cegues faran ús del sistema a les municipals. A
Cubelles també s’ha convocat la premsa si bé no hi ha hagut sol·licituds del quit de vot accessible.

L’ACIC espera que el nou Ministeri de l’Interior solucioni aviat aquesta vulneració de drets i que els
rebi en una reunió per tal d’exposar les seves propostes per fer extensiu el sistema de vot accessible
a tots els processos electorals.

L’entitat considera “una excusa l’argument dels diversos governs i que s’ha publicat arreu que
exposa que és inviable estendre el sistema a les municipals perquè Espanya té 8000 municipis i que
el Ministeri no té capacitat per imprimir i gestionar els quits de vot accessible arreu”. Segons explica
Neus Salvat, vicepresidenta de l’ACIC que avui està atenent a la premsa a Cubelles, “és una dada
incorrecta ja que el sistema és a sol·licitud i a milers de municipis no hi hauria peticions”. Segons
Salvat, “Agraïm molt a Cubelles la iniciativa, aprovació i interès, i sobretot que ho hagi mantingut
sense cap sol·licitud. Això demostra que molts municipis no en tindrien (en aquest cas 1 dels 4 que
ho han posat a disposició) i per tant la gestió no serà tant complexa com sempre han defensat els
diversos governs que han passat des de 2007”.

Carrey explica que al 2008 hi va haver 1623 peticions de vot accessible per a les eleccions generals,
moltes de les quals eren a ciutats i per tant més fàcils de gestionar. Això evidencia que, lògicament,
no s’hauran de produir ni repartir quits a 8000 municipis com ens diuen”.

Segons Joan Heras, “La qüestió pot passar per una descentralització del procediment donant un
paper més actiu als ajuntaments, delegacions d’ONCE, juntes electorals de zona, etc. Per agilitzarho. Aquests municipis han demostrat la voluntat i la possibilitat de fer-ho”.
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